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NOVA STRATO "ESPERANTISTA HERNANDEZ LAHUERTA"

La pasintan 6-an de februaro, la Urbestraro de 
Valencio aprobis la peton de nia Grupo kaj dediĉis 
straton de nia urbo al nia forpasinta samideano Luis 
Hernández Lahuerta.

Por tiuj kiuj ne konas tiun esperantiston, ni de
vas diri ke li estis la plej grava esperantisto de 
Valencio. Li naskiĝis de laborista familio en 19^6 en 
Valencio, apude de Tros Ait. En 1925 li partoprenis 
en esperanta kurso gvidata de D. Fernando Soler y 
Valls, kaj ekde tiam li dediĉis sian vivon al Espe
ranto. Korespondis kun samideanoj de la tuta mondo, 
gvidis kursojn de Esperanto, kunlaboris en multaj 
naciaj kaj internaciaj revuoj pri aŭ per esperanto, 
kaj parolis esperante, kastilie au valencie en mul
tegaj konferencoj. En 193^ organizis en Valencio la 
XIV Universala Kongreso de SAT (Sennacieca Asocio 
Tutmonda) kaj poste, en 1936 kiam okazis nia enlanda 
milito, li vojaĝis tra Eŭropo por defendi la rajtojn 
de la Respubliko. Finita la milito, li estis en mal
liberejo dum kvar jaroj, kaj li profitis por komenci 
traduki al Esperanto "Don Kiñoto". Kiam li estis li
berigita, li laboris por reorganizi la Grupo-Esperan
to Valencia kaj la Hispana Esperanto-Federado, eldo
ni la bultenojn kaj aranĝi la naciajn kongresojn.

La 12-a januaro 1961 li mortis kaj poste jam ri
pozas en la malnova civila tombejo de Valencio. Per 
internacia kaj tre disvastigita monofero, oni metis 
en lia tombo senpompan memorig-platon kun zamenhofa 
verso: "Li semis kaj semis konstante".

Estas nun nia devo pligrandigi la frukton de lia 
semo.

PASCUAL PONT

Avo babilas kun sia nepino, rakontante al ŝi 
historiojn. Subite, la infano rigardas lin fikse, 
kaj demandas:

- Aveto, ĉu vi estis en la arkeo de Noa?
- Ne, karulino...- respondas la avo iom komfuzi

te, demostrante ŝin ke li ne estas tiel maljuna kiel 
ŝi kredas.

- Tiam -dubas la nepino- kiel vi aranĝis vin por 
ne droni?.



NIA ORDINARA GENERALA ASEMBLEO

Kun malmulta partopreno de societanoj, la pasin
tan 23-an de februaro, okazis la Ordinara Generala 
Asembleo de nia Grupo. Post informo pri la aktivaĵoj 
dum 1983 kaj peto de la Prezidanto al ĉiuj membroj 
por pli granda partopreno kaj kunlaboro en la Grupaj 
aktivaĵoj favore al Esperanto, oni informis pri la 
enspecoj kaj elspecoj, fare de la Kontisto s-no Joha
no Bosch, kaj pri la priokupa ekonomia situacio, pro 
la kreskantaj elspecoj kaj stabiligitaj enspecoj, kio 
igis ke la asembleo, per plimulto, aprobis kotizajn 
aktualigon, restante fiksitajn je 1.500 p-tojn/jare 
por la plenpajtmembroj, kaj 500 p-tojn/jare por la 
simpatiantoj.

Fine, oni ratifis entute la nunan Estraron, eks
cepte la Sekretario, kiu demisiis pro profesiaj mo
tivoj, kaj estis anstataŭata de s-no Justo González 
Soriano.

RAMON DIAGO

REAGOJ AL LA RAPORTO PRI LA PASINTA 
HISPANA ESPERANTO-KONGRESO EN ZARAGOZA

Post la publikigo en "Valencia Luno" de la rapor
to de Carles Moya pri nia pasinta hispana kongreso en 
Zaragoza, atingis nin kelkaj reagoj. Malfavore al la 
raporto skribis la sekretario de la Organiza Komitato 
de la kongreso kaj la s-ino Ureña, Prezidantino de 
Hispana Esperanto-Federado (HEF). Favore al la arti
kolo skribis s-ro Sancho, Prezidanto de Hispana Espe
rantista Junulara Societo (HEJS), en kiu li donas pli 
da detaloj pri la tieaj okazintaĵoj, kaj s-ro Camacho^ 
kunredaktoro de la junulara revuo "HEJS-Juneco"•

La amplekso de la tri unuaj leteroj malpermesas 
al ni la publikigon de la leteroj, pri kio ni petas 
pardonon.

LA REDAKTORO



VIII HEJS-TENDARO************XXV JUBILEO

La Hispana Esperan
tista Junulara Societo, 
kunlaborante kun la An
daluza Esperanto-Junu- 
laro organizos en Kor
dovo la Okan Kampadon, 
en la tendaro "CERCA DE 
LAGARTILLO", 2-a kate
gorio, samtempe ni fes
tos 25-an Jubileon de 
la Hispana Junulara So
cieto, de la 20-a gis 
la 23-a de aprilo.

Vi jam konas la ĉa
rman etoson de ĉi tiuj 
tendaroj por praktiki 
Esperanton.

La provizora programo havas multajn aktivaĵojn 
kiel kursojn, sportkonkurojn pri flugpilko, tendar
fajro jn kun rakontado de spritaĵoj, kantado, komuna 
manĝado, projekcio de lumbildoj, kaj la oficiala te
mo estas:

ESPERANTO KIEL ALTERNATIVO
Unua foje la Nacia Tendaro okazos en Andaluzio, 

pro tio profitu la okazon por viziti Kordovon, situas 
je Valencio 5^5 kilometrojn. Ni povus viziti la Mos
keon, la Katedralon, Medinan Azaharan, la Jud-kvarta
lon, la florojn, la kortojn, trinki bonegan vinon aŭ 
promeni. Krome dum tiuj tagoj okazos la tre konataj 
"PROCESIONES", religiaj tipaj marŝadoj tra la stratoj 
por festi la Paskon.

Kotizo: Restado ĉe la tendaro. 
Persono 130 pesetojn 
Tendo 130 "
HEJS-ano 150 "
Ne HEJS-ano 250 pesetojn.

Nia Grupo organizos vojaĝon per buso, kunlaboran
te kun samideanoj de Alicante, Elche kaj Callosa de 
Segura. Gesocietanoj de Valencio jam petis rezervon 
de biletoj.



Foriro: Je la 9-a vespere de la tago 19 de aprilo, 
ĉe la sidejo de Grupo-Esperanto Valencia, 
G, V. de Fernando el Católico, 45

Reveno: Eliro de Kordovo je la 10-a matene de la ta
go 23-a de aprilo. Alvenos al Valencio prok
simume je la 9-a vespere.

Prezo: 2.500 pesetojn (Eble ni faros tagan ekskur
son senpage).

Notoj: Interesitoj bonvolu aĉeti la biletojn por 
buso kiel eble plej baldaŭ. La lasta dato 
por aĉeti ilin estas la 12-a de aprilo

MAGAMO

ESPERANTA KURSO EN VALENCIA KVARTALO

Ekde la pasinta oktobro, nia samideano Madrigal 
direktis esperantan kurson en la kvartalo Sant Mar
cel.li, kiu havas specialan signifon, Ĉar preskaŭ 
Ĉiuj lernantoj estas anoj de la skolta grupo "Gil- 
well" kaj la kurso disvolviĝas en la sidejo de tiu 
ĉi grupo.

La kurso estas tre fruktodona, Ĉar ses geskoltoj 
finis bone la gramatikan kurson kaj nun sekvas la pa
roladan kurson. Sed la fruktoj ankoraŭ estos pli gr
andaj en la estonteco.

La Najbara Asocio de tiu Ĉi kvartalo, demandis 
nin fari en sia sidejo novan esperantan kurson, kaj 
oni pretigas ke la gvidanto estos iu de la skoltaj 
lernantoj•

Sed ankaŭ oni intencas fari alian aferon. Profi
tante ke Valenci® estas ĝemelita kun pluraj eŭropaj 
urboj, oni volas peti al la esperantaj delegitoj el 
tiuj urboj, korespondantojn. Tiel, ni zorgos montri 
al la urbestraro ke la afero de ĝemelitaj urboj ne 
devas esti nur oficiala afero, sed ankaŭ povas esti 
populara danke al esperanto.

PASCUAL PONT



NOVAJ ESPERANTO-KURSOJ

Gvidotaj de s-no Félix Navarro komencos elemen
táis j Esperanto-Kursoj, la venontan 2-an de Majo, en 
nia Grupo, lunde, merkrede kaj vendrede, de 7-a ĝis 
8-a kaj 8-a ĝis 9-a vespere.

Samtempe, s-no Johano Giménez, lunde kaj vendre
de, gvidos Parolado-Kurson per la libro "Amuzaj Dia
logoj”.

Ankaŭ oni intencas organizi Perfektigan Kurson, 
per la lernolibro "Esperanto 1" de la Hungara Espe
ranto Asocio.

¡ATENTU SOCIETANOJ!

Kun tiu ĉi numero, ni sendas afiŝon pri Esperan
to-Kurso. Bonvolu ĝin fiksi ĉe videblan lokon.

Koran dankon pro via helpo.

LA ESTRARO

DONACOJ POR NIA GRUPO

Josep Guzmán i Guzmán............... 1.000 p-toj 
Miguel Saballs Radresa.............. 500 "
Micaela Malón Fenero................ 5-000 "
Ernesto González Suárez............. 500 "

ANKORAŬ ALIA NOVAJO

La Kultura Komisiono de la Urbestraro de Valencio 
akordis en pasinta kunveno la eldonon en Esperanto de 
tri broŝurojn pri Valencio: "Historio kaj arto","Voj
planoj" kaj "Festoj kaj gastronomio"

Ni devas profiti baldaŭ la eblecon sendi al niaj 
fremdaj korespondantoj tian esperantan kaj valencian 
eldonon.



Nun vi povos praktiki vian E-redaktadon partoprenan
te en ĉi tiu konkurso. Eble vi redaktis multajn fo
jojn al viaj pluramikoj kelkajn kutimojn el nia lan
do. Kuraĝu fari pli bonan redaktadon kaj sendu ĝin 
al "Valencia Luno". Temas pri "La Kristnasko", "La 
nokto de la vinberoj", "La Magaj Reĝoj", "Las Fallas", 
"La Sankta Semajno", "La Pasko", "San Dionis", "San 
Valentín", "San Fermín", "La festo-tauro", "La flam- 
fajro de Sankta Johano", ktp. Kompreneble, ne nur va
lencianoj, sed ankaŭ vi, kiu legas ĉi tiun artikolon 
kaj loĝas en iu ajn loko de la mondo, povas partopre
ni. Prenu vian krajonon kaj komencu tuj.

REGULARO

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

La redaktado temos nur pri hispanaj kutimoj el iu 
ajn loko de Hispanio kaj en Esperanto.
Subskribu la redaktaĵon per kaŝnomo. En aparta ko- 
verteto enmetu vian tutan adreson kaj skribu for 
nur vian kaŝnomon. Enŝovu la fermitan koverteton 
kune kun la redakcio en normala kovertletero kaj 
sendu ĝin al ni.
La redaktaĵo ampleksos proksimume 35 tajpitaj li
nioj en paperfoliego.
La samideanoj s-ro Adacio Vieira, s-ro Johano 
Bosch kaj s-ro Paskalo.Pont, elektos la plej supe
ran laŭ ilia opinio, kaj ni publikigos ĝin en "Va
lencia Luno".
La Grupo Esperanto de Valencio ne redonos la kon
kursajn redakciojn, stokigante ilin.
Se la eldonistoj de "Valencia Luno" publikigos en 
estontaj numeroj iun konkursan redaktaĵon, ili a- 
noncos ankaŭ la nomon de la verkisto.
La fino de la ricevo okazos la unuan de 
de 198^. La dato de la poŝtmarka stampo 
kontrolo.
"Valencia Luno" anoncos la unuan kaj la 
miojn je la venonta Zamenhoha Tago.
La unua premio konsistos el jara abono al "Herol
do de Esperanto" aŭ egalvalora esperanta libro, 
kaj la dua per abono al "Popola Ĉinio" aŭ egalva
lora esperanta libro.

decembro 
estos nia

duan pre-

9-



ESPERANTO NUR TAŬGAS POR SOLVI KRUCENIGMOJN

Cl supran titolon multfoje mi aŭdis. Inter aliaj 
al tre grava lernejestro antaŭ kelkaj jaroj. Kompre
neble, tiu sinjoro, same kiel multaj, kleruloj aŭ ne, 
samopinias', kondamnas la lingvon, eĉ antaŭ ol ili po
vas ĝin ekkoni, eble pro la s»al.a argumento, ke ili 
•ĝin ne uzas.

"Ĉu ankoraŭ ekzistas Esperanto?, Mia avo jam ler
nis ĝin. Tiu lingvo por nenio Valoras", diris aliaj 
"doktaj" personoj. Kaj tiuj asertoj oni adresis al mi 
ke, bone aŭ malbone, efike aŭ senefike, sukcese aŭ 
malsukcese, dum pli ol 5° jaroj, senlace kaj senĉese, 
mi "semas kaj semas konstante...".

Multmaniere, laŭ la cirkonstancoj, mi intencis 
pruvi al ili la praktikan valoron de la Internacia 
Lingvo.

Unue, ke ĝi utilas por tuj efektivigi tutmondan 
interkomunikadon. Al miaj gelernantoj mi konsilas la 
korespondadon jam de la unuaj lecionoj, kompreneble, 
helpataj de mi. Por samcelaj rilatoj ili kunigas al 
alilandanoj kaj interŝanĝas bildkartojn, poŝtmarkojn, 
ideojn, amikecon,... kaj praktikas la lingvon. Kiam 
iu ajn ricevas la unuan bildkarton aŭ leteron, gaje, 
Ĉe la klasĉambro, "mi bone komprenas ĝin!", li/ŝi 
diras.

Samideanino el Pollando petis al mi serĉi en Va
lencio kuracilon por sia dujara nepineto, malsana. 
Bonsorte mi serĉis, trovis, aĉetis kaj sendis ĝin al 
la afliktita avino.

Gelernantoj de nacia kolegio ricevis fotografa
ĵon akompanata de nelegeblaj kaj por ili strangan 
japanajn signojn. Esperante mi skribis al instruisto 
el Japanio kaj rapide mi ricevis esperantan tradukon 
de la, por ili, nesolvebla problemo.

Due, la Internacia Lingvo al ni permesas legi la 
ĉefverkojn en prozo ati poezio de la monda kulturo jam 
esperantigitaj, aliajn popolajn kaj gravajn literatu- 
raĵojn ne tradukitaj al la imperialistaj idiomoj kaj 
jam esperantigitaj. Unu el miaj lernintoj, ĵus elfi- 
ninte mian kurseton (26 lecionoj po unu horo) -mi di
ris al la antaŭjuĝuloj por rebati la atakojn- tute 
sola vizitis Bulgarion dum unu monato parolante nur 
Esperanton. Tie li aĉetis kaj donacis al mi unu el 
la plej gravaj kaj interesaj noveloj por la bulgaroj



esperantigita kaj ne tradukita al la imperialistaj 
lingvoj.

Ankaŭ al miaj oponintoj mi parolis pri la ordi
naraj internaciaj kongresoj, sciencaj, komercaj, spo
rtaj, k, c. Oni elektas, adoptas kiel oficialajn la
borlingvojn du-tri idiomojn, kiuj ne apartenas al la 
plimulto de la partoprenantoj. Kompreneble tio donas 
al la denaske parolantoj de tiuj lingvoj senton de 
supereco aŭ almenaŭ de fiero rilate al la aliaj per
sonoj •

En la Universalaj Esperanto-Kongresoj la Interna
cia Lingvo estas la sola idiomo kaj tial ne bezonas 
dungi interpretistojn kaj funkciigi aparatojn por sa
mtempa tradukado. Krom monŝparo, la komuna neŭtrala 
lingvo estas morala avantaĝo, ĉar ĉiuj partoprenantoj 
intervenas sen ĝenoj pro lingvaj privilegioj.

Laŭ la cirkonstancoj, mi prezentis multajn ekzem
plojn de la praktika valoro de Esperanto: turismo, 
radio, fakaj asocioj kaj en la disvastigado de filo
zofiaj, religiaj, sciencaj aŭ aliaj ideoj.

Ci ekzemploj kaj multaj aliaj kiel la delegita 
reto de UEA, ĉiam preta fari sennombrajn servojn en 
la mondo, mi diris al ili, sufiĉe elmontras, ke Es
peranto, krom solvi krucenigmojn, taŭgas por aliaj 
pli gravaj problemoj.

F. NAVARRO

Virino iras al la kombejo. Si havas nur tri ha
rojn kaj diras al la kombistino:

-Faru al mi plektaĵon.
-Bone- respondas la kombistino.
La kombistino ekkombas, kiam subite ŝi rompas u- 

nu haron.
-Oh! Mi bedaŭras. Mi rompis haron.
-Ne gravas. Faru al mi harmezdividon.
La kombistino daŭrigas kaj poste denove rompas 

alian haron.
-Oh! Denove mi rompis alian haron.
-Ne gravas -diras la virino-. Lasu al mi la ha

rojn liberajn.
KLARA



DISKOJ KASEDOJ

La aŭskultado de fremdaj ling
voj per sonbendaj kasedoj aŭ dis
koj estas tre-tre utila metodo al 
la memlernantoj por alkutimigi ni
an orelon al la prononcado, imiti 
ĝin kaj ampleksi nekonscie nian 
propran vortaron.

Cu vi volas facile kaj malmul
tekoste havi bonan kolekton da ili?

Nia rondo konsistas aĉeti inter interesuloj la 
diskon aŭ kasedon kiujn ni volas, poste aŭskulti 
kaj interŝanĝi inter ni. Ni povos uzi senpage bonan 
sonbendilon.

Se vi estas interesata venu al la Grupo, lunde 
kaj merkrede, por paroli kun Johano, aŭ skribu vian 
nomon kaj telefonon en taŭga vicaliĝilo fiksita sur 
la tabulo

Mi atendas vin.
JOHANO

4^-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO

Seviljo, 7-a ĝis 12-a julio 1984-a

Petu aliĝilojn al Hispana Esperanto-Federacio, 
Apartado 119
VALLADOLID

69-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Vankuvero, Brita Kolumbio, Kanado
21-a ĝis la 28-a de Julio 1984-a

Por aliĝoj, kontaktu kun s-ro Juan Azcuénaga Vien
na, de Santander, kiu estas la Peranto por Hispanio 
de la Universala Kongreso.



SOCIETA VIVO de magamo

SAMIDEANO PARTOPRENIS EN LA MARATONO

Superi rekordon de partopre
nantoj en la maratono de Valencio, 
la pasintan tagon 19-an februaro 
sukcesis la Kvara Maratono Popola
ra. Estas la unua pruvo en Hispa
nio el la dekunu popularaj, kiu 
sukcesis en nia lando. La distan
co de la maratono estas 42'195 ki
lometroj. Partoprenis 1379 atletoj, 
inter ili Enrique Casquero de la 
Cruz, samideano de nia Grupo, kiu 
daŭrigis dum tri horojn kaj kvin
dek ok minutojn.

La gajninto estis Vicente An
tón Pastrana, de León, kiu daŭri
gis unu horon kaj dek kvar minu
tojn, kaj ricevis la unuan premi
on.

MAGAMO

UNUA MEDITERANEA KONFERENCO DE ESPERANTOLOGIO

Vilafranca del Penedés (31 majo - 3 junio 1984)

La Programo enhavas: prelegoj, ekskursoj, labor
kunsidoj, ktp.

Oni traktos pri: Leksikografiaj aspektoj de Es
peranto.

Petu aliĝilojn al MUZEO DE ESPERANTO
Apartado 83
Villafranca del Penedés
(hispanio)



68a UK 1983 
B u d a p e ŝ t o



Sevilo. 1984. 7-12 ¡uĉio

PREZOJ DE KELKAJ ESPERANTAJ OBJEKTOJ

Bildkartoj kun poŝtmarkoj lasta U.K. 
Bildkartoj lasta U.K................ 
Bulkrajono U.K., 
Bildkarto Nacia Kongreso............ 
Glumarkoj Nacia Kongreso, folio.....

40 p-tojn
20 •’
80 '•



NOVAN LUDADON

Ni havas belan kaj novan ludadon, 
kaj ĝin instruos al vi, kamarado.

Ni ŝanĝis bajonetojn
en falĉiletojn
kaj serpas krucojn de vicoj da tomboj. 
Ni ŝanĝis la pafilojn
en balailojn 
kaj grandamason balaas da bomboj.

Ni ŝanĝis dratoretojn
en longvojetojn 
kaj forkondukas tra ili armeojn.
Ni ŝanĝis la armilojn
en longplugilojn 
kaj plugas ree per ili tranĉeojn.

Ni ŝanĝis batalĉarojn
en kulturĉarojn
kaj portas blondan esperan tritikon.
Ni ŝanĝis fisocion
en anarkion
kaj fondas la sen naci'respublikon.

Ni ŝanĝis bombminacon 
en mildan pacon 
kaj forgesiĝas la vorto milito.
Ni ŝanĝis la malamon 
en koran amon 
kaj iĝas amprofundiĝo jam rito.



ü<ue/yvcúj

Va lenejo
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meto, la - Ho/fiJo «nĝ’ vnicp- dai-arbe piernas la tuta kampa/. La
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j - zuva,
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____ll^g

do - «as

en V-*  lencj - o al mi
----------

Kiel instruhelpiloj jen estas bela, ĉarma kan
to, vigla kaj famkonata en la tuta mondo. Ĉi tiu 
melodio estas vere internacia, same kiel nia kara 
lingvo Esperanto.

Mia celo estas, inter aliaj, ke la kantado 
proksimigu Esperanton al la lernantoj per ĝia rek
ta kaj emocia uzo. La kantado estas grava ilo por 
edukado kaj la lernantoj entuziasmigas, ekŝatas la 
lingvon kaj fervore ekzercas ĝin.

F. NAVARRO



KRUCENIGMO NQ 10

HORIZONTALE: 1a-Granda korna 
hejmbesto. Arkforma akvomasoj 
ĉela sjhpraĵo de la maro. 2.- 
(Iitiii'7-Antaŭe ne ekzistanta, 

'”rie^$iiAta*  ne spertita. (Rad) 
Stativo, prezentanta pli-mal
pli Strade homfi guran dia ĵ on • 
3/-fRatfi ) Súkcene flava lik
vaĵo. disiĝanta el la sango. 
Riici^va(dri!,“*‘láu kon trakto kaj 
poWt paĝo gazeton. 4 . -Vira no- 7 
moV‘XR^t. J Unuo de elektra re
zistanco., 5.-Manga, drinka kaj 8 
seksa diboĉo. 6.-Nomo de kon- 9 
sobafiftdV Monunuo en diversaj 
landoj, Ue tre diversa valoro.7. - (Inv. ) Granda afrika 
kolharara mamulo. Prefikso montranta ideon kontraŭan.
8.-Adverbo"en kiun lokon?. (Adverbe). Farita per la 
ekstrema paorto de la brako. 9»-Havenurbo de Norvegujo. 
VERTIKALE: l.-Rilata al plej malalta vira voĉo. Tre 
malitala tavolo de la terkrusto. 2.-(Inv.) Filo de fra
to aV fratino. (Inv.) Tiu parto de la vesto, kiu ko- 
vraŝf1 lti bruston. 3--Areto da artikigitaj sonoj, havan
ta difinitan signifon. (Inv.) Tiu flanko de sipo, kiu 
esiab^irmita kontraŭ la vento. 4.-Sufikso uzata por 
derivi numera Io‘jn. Societo, kies membroj vivas laŭ di
fini tS'j 'Reguloj. 5•-Serpentosimila manĝebla riverfiŝo.
6.-(IŬfr)  Plurala pronomo (2 literoj) (Inv.) Longa haj 
ofte larzono:el teksaĵo (4 literoj). 7«-Literoj de 
nodo.'(lire.) Budhista pastro ĉe tibetanoj. 8.-Tio,kio 
estasdonita. Senvosta vertebrulo el la amfibioj. 9«- 
(inv.)'Áfoda multaj aferoj. Grasa likvaĵo uzata por 
nutradoL^medicino, k.t.p.

-.¡eíllCXnO, K,’., p.
SOLVO DE LA ANTAŬA KRUCENIGMO

HORIZONTALE: 
zod. Togo.*5
8.-Aliru.''9^ 
VERTIKALE;0!. -basio .
nod. Oslo.II 
8 . -Ogivo £ “p.s-^6neT .

c
1.-Lango. 2.-Angla. 3.-Lino.Azot. 4.-A- 

In. 6.-Trio Kove. 7.-Ofte. Okól.
-Lolon.

’-Lakto. 2.-Izerf. 3.-Lano. Ital. 4O-A-
6.-Glat. Koro. 7* -Oazo• Okun.
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